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МАРТОВСКИ  ПРОТЕСТИ  НА  МАКЕДОНЦИТЕ  ОД  ЦЕЛ  СВЕТ  
ПРЕД  АПРИЛСКИОТ  САМИТ  НА  НАТО  ВО  БУКУРЕШТ

Како долгодецениски активист на македонското дви-
жење во дијаспората и како автор на поголем број ис-
ториски дела, книги полни со факти за постоењето на 
македонската националност и сувереност, од антиката-
древнината, преку средновековието до денешни совре-
мени дни, ја испраќам оваа предлог-порака.

Поракава, пред сè, е наменета за челниците-лидерите 
и управите-комитетите на сите постојни активни маке-
донски организирани субјекти, како што се: македонските 
државни или блоковски регионални заедници, на кон ти-
нентите-државите, во кои живее македонската емигра ци-
ја, македонски православни црковни општини, маке дон-
ски културно-просветни друштва, спортски клубови и слич-
ни здруженија и асоцијации. Поракава содржи под гот ву-
вање и спроведување мирни протести пред инсти туции, 
како парламенти, НАТО претставништва, прет став ништва 
на ОН, претставништва на ЕУ, пред сè, и секаде каде на-
вистина постојат добри услови, за собирање на Маке дон-
ците за протестирање за заштита и признавање на своите 
основни човекови и национални и суверени права.

Сите права кои ни следуваат, според Уставот на Маке-
донија, а согласно со постојните права на човекот, кои 
произлегуваат од Општата декларација за човекови пра-
ва на ОН, изгласана во 1948 г. на Генералното собрание во 
Њујорк. Врз основа на таа светска Декларација и врз 
основа на досегашните мировни договори за прекин на 
војните, на Балканскиот Полуостров и во Македонија, из-
градени се и утврдени се статути и правилници за ре-
довна активност, на голем број институции и нивни тела-
одбори, како од владини-државни, така и од вонвладини 
организации и претставнички тела на народите на Европа 
и светот. Во тие изгласани човекови права спаѓаат ак тив-
ности на посебни институции и нивни тела кои работат на 
заштита на тие права на народите, во кои би требало да 
спаѓа и македонскиот народ. Во принцип се работи за 
признавање и непречено употребување-користење на 
мајчиниот јазик, литературниот јазик, верската исповед, 
културни и национални обичаи, танци-ора, музика-песни 
и сл.

Денес сме сведоци на негирање на нашата нацио нал-
ност и сувереност од страна на одделни околни држави 
на Р Македонија, како што е Грција, која го негира нашето 
национално и суверено постоење, според нашиот Устав, 
потоа Бугарија која го признава нашиот суверен иден ти-
тет, но не ја признава македонската националност, пра веј-
ќи ја, наводно, бугарска!? Двете држави создаваат голе ми 
проблеми на племинарните разговори на Владата на Р Ма-
кедонија со светските и европските претставнички тела 
на НАТО и на ЕУ и на состаноците со претставникот-ме-
дијаторот на ОН, г. Метју Нимиц, и се подготвени да стават 
вето за примање на Р Македонија во НАТО и за зачле-
нување во ЕУ, не со полното уставно име на Македонија, 
туку со наметнатото погрдно име од Грција (ПЈРМ).

Ние Македонците од дијаспората со огорченост ги сле-
диме нападите на грчката и донекаде на бугарската дип-
ломатија на светската и на европската сцена, за подго-
товките за членство на Републиката во НАТО и во ЕУ, а со 
олеснување и восхит ги поздравуваме оние 123 држави 
од светот, кои ни ги признаваат националноста и суве-
реното уставно име на Македонија.

Бидејќи во светската дипломатија, како и во општиот 
економски живот, има случаи за корупции и подмет ну-
вања, или недоволна активност на македонската дипло-
матија, со немање доволно стручни кадри и органи за-
циони групи, работни дипломатски тела и претставници, 
како и контакти и сл., во и со институциите на ЕУ и на 
НАТО, се јавува насушна потреба од ангажирање на секој 
Македонец на светот. Таа насушна - многу голема под дрш-
ка е за Владата на Републиката и нејзината дипломатија, а и 
поддршка на пријателите на Македонците и на Маке-
донија, кои како претставници на своите земји сакаат да 
ја видат Македонија во редовите на НАТО и на ЕУ со ус-
тавното име.

Со мирните протести треба да ја покажеме нашата ло-
јалност кон македонскиот народ, а особено кон Владата 
на Република Македонија, кои единствени, со институ-
циите на власта и опозицијата, министерот Антонио Ми-
лошоски, премиерот Никола Груевски и претседателот 
Бранко Црвенковски, даваат сè од себе за прием во НАТО 
и во ЕУ со уставното име на Македонија, од кое не отста-
пуваат по никоја цена.

Програма на подготовките за мирни протести во ди-
јаспората, кои треба да послужат и за во Републиката и во 
другите етнички делови на Македонија:

- Секој македонски организиран субјект да одреди 
свои претставници на ниво на метрополи-градови, на 
заедничко договарање-состанок за мирните протести, да 
учествуваат во распределбата на задолженијата за ус-
пешно одржување на протестите; Во сите градови-метро-
поли во Австралија, САД, Канада и Европа, треба да се 
огласи за подготвеноста - решеноста на меродавните 
тела, со пригодни статии и огласи во неделните маке-
донски гласила-весници, македонски радиопрограми и 
сл. за денот и местото на одржувањето на мирните про-
тести: Званичното раководство да се одреди според 
способноста и афинитетот на истакнати активисти во ма-
кедонските организирани субјекти; Треба да има едно 
лице како координатор на протестите; Друг активист да 
биде претставник на протестите во контактите со ме диу-
мите, локалната власт и другите институции, како по-
лицијата и сл.; Едно лице да биде одговорно за набавка на 
потребен број плакати и знамиња (шеснаестокракото 
сонце); Еден член да биде одговорен за обезбедување 
транспорт (автобуси) и за обезбедување време на мир-
ните протести и добивање дозвола за одржување на про-
тестот од локалната полиција, најмалку една до две сед-
мици пред протестите; Еден патриот да биде одговорен 
за собир пред општината или македонската заедница, 
веднаш по одржувањето на протестот, каде македонскиот 
свештеник би требало да ги благослови сите кои учес-
твуваат на протестите и да организира бесплатна веселба; 
Еден патриот да биде задолжен за размножување на куси 
содржини на историски книги за Македонија (на англиски 
или на други светски јазици) и заедно со подарените 
книги од нивните автори или набавените книги да им ги 
подарува и покажува на новинарите и ТВ-водачите, дека 
македонските историчари и научници и нивните колеги 
од западната хемисфера, пишувајќи за македонската ис-
торија ја откриваат вистината за Македонците и за Ма-
кедонија.
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Со мирните протести треба светската јавност да се за-
познае со признавањето на македонската националност 
и за употребата на уставното име на Македонија, за ме-
ѓународно општење, особено во институциите на НАТО и 
ЕУ, а и во ОН. Уставното име треба да се потенцира како 
единствен услов за примање на Р Македонија во НАТО и 
во ЕУ.

Многу лесно може да се случи Грција и Бугарија да 
дадат вето на Самитот на Алијансата, во април во Буку-
решт, Р Македонија да не може да стане членка на НАТО, а 
подоцна и на ЕУ со уставното име или, пак, во случај да 
биде примена со друго натурено име, ако не се согласи со 
менување на името на државата, што апсолутно е не-
можно. Со такво име кое би го предлагала Грција, а тоа 
значи бришење на македонската националност и су ве-
реност и уништување на еден од најстарите народи во 
Европа - македонскиот народ.

Значи, на протестите да се потенцира зачленувањето 
во НАТО и во ЕУ со уставното име на Македонија, а жел-
бите на Македонците од дијаспората и од Македонија да 
се пренесат до НАТО, ЕУ и до сите држави во светот, осо-
бено до ОН, во најблиска иднина и таа званично да ја 
признае Македонија со уставното име. Неприфаќањето 
на одржување мирни протести поради немање доволно 
организаторски кадри и сл. во македонските органи зи-
рани субјекти во дијаспората, би било благо извинување 
и можеби би се прифатило, но таму каде има услови, а 
особено интелектуални сили, а не се одржи мирен про-
тест, ќе нема никакво извинување.

Морално, сите оние кои можат да организираат мирен 
протест, во тоа или блиску до тоа одредено време, а не го 
одржат, ќе сносат одговорност и ќе бидат назначени како 
антимакедонци, предавници на делото, ситни манипу лан-
ти, себични љубоморни суштества. Истото важи и за оние 
кои се сметаат за способни "активисти", а не се активни и 
што не се меѓу првите организатори кои ќе бидат исме-
вани од сегашните млади генерации на кои не им се 
дозволува, од поединци или групи, да ги извршуваат ли-
дерските функции на македонските организирани суб-
јекти, како и идните македонски генерации, кои на некој 

начин ќе ги анализираат и ќе се потсетуваат на неделата 
на своите минати генерации, ќе се срамат од нив и ќе ги 
омаловажуваат.

Затоа, сите заедно, обединето и достоинствено, во март 
да излеземе на мирни протести, пред одржувањето на 
Самитот на НАТО во Букурешт, во местата каде живееме, 
пред нашите парламенти, односно пред странските прет-
ставништва.

Известувањата на организаторите на мирните про-
тести, преку македонските медиуми и радиопрограми, 
треба постојано да се објавуваат, поради сознанија каде 
треба да се ургира и евентуално помогне.

Ги молам корисниците на околу 150 e-mail адреси, кои 
ги поседувам и на кои им ги испраќам материјалите, да 
направат фотокопии и веднаш да се поврзат со лидерите 
и управите на македонските организирани субјекти, осо-
бено во дијаспората, и да ги запознаат со програмата која 
треба да ја дополнат и прилагодат за своите можности и 
потреби. Известувајќи ме по e-mail и јас ќе имам еви-
денција за подготовките.

Името Македонци и Република Македонија да живеат 
вечно, Амин и со Господ и универзалната правда, напред 
Македонци.

За подобра ориентација при пишувањето пароли еве 
неколку примери, на македонски јазик за Македонија и 
на англиски јазик, за дијаспората:

Македонците се антички народ; Само со името Р Ма-
кедонија во НАТО и во ЕУ; Македонците и Македонија се 
библиски; Македонците ја сакаат Австралија (САД, Канада, 
Германија и сл); Македонскиот говорен јазик е петти ев-
ропски во Австралија; Македонците се едни од најдобрите 
државјани на Австралија; Верувајте им, Македонците и 
Р Македонија, сме Ваши пријатели; Македонија на Маке-
донците; Молиме Австралија да ги помогне Македонците 
и Р Македонија; Македонците не се Грци, Бугари, Срби, 
Албанци или Словени, ние сме Македонци; Ја молиме Р Гр-
ција да ја признае Р Македонија; Ја молиме Р Бугарија да 
ги признае Македонците.

Јанко Томов, Австралија

Нема вистински Македонец кој би се согласил со про-
мена на уставното име на Република Македонија. Нема 
вистински Македонец кој се согласил со референцата 
ФИРОМ, срамно наметната на нашата држава во ООН во 
почетокот на 90-тите години од минатиот век. И, на крај, 
нема Македонец, особено по потекло од Егејскиот дел на 
Македонија, кој би се согласил со срамните подметнувања 
кои й ги прави Р Грција на нашата земја, обидувајќи се да 
й ги обезличи нејзиното уставно име, националниот иден-
титет на македонскиот народ и на тој начин да ја уништи 
засекогаш древната, старозаветната, новозаветната и со-
вре мената македонска национална историја. Ние потек ну-
ваме од делот на Македонија, Егејскиот, кој со насилната 
поделба на Македонија во 1913 г. во Букурешт, го при-
граби Грција и сега тој чин се обидува да го наметне како 
правда врз татковината на нашите предци, на нивните 
потомци и на нас современите синови и ќерки на маке-
донскиот народ, кои никогаш не сме биле ништо друго 
освен Македонци и кои не знаеме за друга татковина 
освен за Македонија. Токму затоа во Граѓанската војна од 
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1948 г. грчкиот режим стори сè за да протера што поголем 
број Македонци од своите прадедовски огништа, веро-
јатно за да може денес да тврди дека во Република Грција 
нема македонско малцинство, а од друга страна, грчкиот 
премиер, Костас Караманлис, обидувајќи се да го акцен-
тира сопствениот страв од кохезирање на Македонците 
во неговата држава, во врвните институции на ЕУ, како и 
во НАТО, гласно да тврди дека во Грција денес живеат 2,5 
милиони Македонци. Како тогаш нема македонско мал-
цинство?! 

Ве молиме, почитувани раководители на Р Македонија, 
да не отстапувате ниту за милиметар од уставното име, со 
што ќе ги одбраните честа и достоинството на маке дон-
скиот народ од древнина, сè до денес и за иднина. А и 
нема повозвишена доблест во државните раководители 
освен одбраната на честа и достоинството на својот на-
род и држава. Денес сте во позиција на Македонија и на 
македонскиот народ да им ја потврдите надежта дека ги 
водат вистински македонски синови и ќерки.

             Координативен комитет на Здруженијата на     
Македонците по  потекло од 
Егејскиот дел на Македонија

в.д претседател Ташко ЈОВАНОВ


